PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARECER DA ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

Referente ao Pregão Presencial nº 001/2018, relativo à 3ª rodada, as empresas abaixo
não apresentaram amostras dos produtos dentro do prazo estipulado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
Nº
01

EMPRESA
CNPJ
MCM TRANSPORTES COMERCIO E
09.500.724/0001-79
SERVIÇÕS LTDA
02 EMPRESA CFS COMPRE FÁCIL
02.594.348-0001-80
SUPERMERCADO LTDA
Para as análises dos produtos apresentados, foram analisadas as seguintes
informações, conforme exigências do edital:
15.5 – Os licitantes deverão apresentar amostras dos gêneros
ofertados até data e horário limite pré-estabelecido no item 15.5.5,
deste edital, para serem submetidos à análise das Nutricionistas.
15.5.1 – Os licitantes deverão juntar obrigatoriamente às amostras,
os seguintes documentos:
a) Comprovação
de
registro
do
estabelecimento
produtor/fabricante junto ao SIF (serviço de inspeção federal)
ou SIE (serviço de inspeção estadual), para os produtos de
origem animal, mediante apresentação de declaração,
certificado e/ou título de registro expedido pelo órgão
fiscalizador competente, das áreas de saúde e agricultura ou
documento impresso do site oficial do ministério da agricultura
“consulta de estabelecimento nacional” com situação ativo,
para os lotes de carnes.
b) Na rotulagem das amostras deverá conter o Registro do produto
em Órgão competente (ADAB, ANVISA e/ou Ministério da
Agricultura), observando a legislação vigente para alimentos.
15.5.5.1 A análise realizada pela Nutricionista para emissão do
Parecer consistirá em:
a) Análise da embalagem e rotulagem;
b) Analise de todas as informações nutricionais, gramaturas
exigidas e composição do produto.
c) Análise de sabor se necessário;
15.5.7 – Terá a amostra reprovada, o licitante que:
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15.5.7.1 – Não atender ao disposto nos itens 15.5, 15.5.1deste
edital;
15.5.7.2 – Tenha amostra reprovada por falta de condições e/ou
informações necessárias à análise do produto ofertado e/ou
apresente produto fora das especificações do edital.

Araci, Estado da Bahia, 28 de Fevereiro de 2019.

Marta Kathiuska Silva Santos Carvalho
Nutricionista – CRN 5 - 4364

Janaína Cruz Santos
Nutricionista – CRN 5– 7534

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista- CRN 5- 5706

Aline Barreto Mota
Nutricionista- CRN 5- 7957

Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida
Secretária Municipal de Educação
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
A empresa MCM TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇÕS LTDA – CNPJ:
09.500.724/0001-79 entregou as amostras dos gêneros alimentícios no prazo estipulado
do Lote (06), para compor o cardápio para alimentação escolar da rede municipal de
ensino para o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
LOTE 06
ITEM

6.1

6.2

6.3

6.4

DESCRIÇÃO
COLORÍFICO EM PÓ FINO: De primeira qualidade,
homogêneo, constituído de matéria prima de qualidade,
com aspecto, cor, cheiro próprios, isento de materiais
estranhos, de acordo com normas vigentes.
Acondicionado em embalagem primária de saco plástico
transparente atóxico, contendo data de validade e lote.
Prazo de validade mínimo de 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem de 80 a 100g.
TEMPERO MISTO COM COMINHO E PIMENTA
DO REINO: Constituído de matérias primas de boa
qualidade, genuínas e puras, sãs e limpas isentas de
substâncias e elementos vegetais estranhos. Deve
apresentar aspecto, cor e cheiro característico do produto
de acordo com as normas vigentes. Acondicionado em
embalagem primária de saco plástico transparente
atóxico, contendo data de validade e lote. O produto
deverá apresentar validade mínima de 03 meses a partir
da data de recebimento do produto. Apresentação do
produto: Embalagem mínima de 80 a 100g.
MOLHO DE TOMATE: Produto elaborado a partir da
polpa de tomate e adicionado de especiarias, sal e açúcar.
Embalagem de caixa de papelão cartonada, tipo longa
vida ou aluminizada tipo sachet, contendo informação
nutricional, data de fabricação/ validade/ lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
Unidades de 340g.
VINAGRE DE ÁLCOOL: Acondicionado em
embalagem primária tipo PET. Fermentado acético de
álcool e água. Deve apresentar registro no Ministério de
Agricultura. Acidez volátil: 4%. Embalagem contendo
500 ml.

MARCA

PARECER

CUCO

APTO

DONA
CLARA

APTO

SÓFRUTA

APTO

MARATÁ

APTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

6.5

6.6

6.7

6.8

LEITE DE COCO: Natural, concentrado, pasteurizado,
homogeneizado, acondicionado em embalagem primária
tipo Pet ou de vidro, com respectiva informação
nutricional, data de fabricação/validade/lote e embalagem VITACOCO
secundaria caixa de papel resistente. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto, apresentando peso líquido de 500ml.
ÓLEO COMESTÍVEL: Embalagem tipo pet, contendo
900 ml de óleo de soja. Contendo informação nutricional,
SOYA
data de validade e lote. Data de validade: no mínimo 3
meses a partir da data do recebimento do produto.
MARGARINA COM SAL. Contendo 60% a 80% de
lipídeos. Produto com aspecto cor e cheiro próprio,
acondicionado em embalagem primária de pote plástico,
com respectiva informação nutricional, data de
DELINE
fabricação/validade/lote. Embalagem secundária: caixa
de papel resistente. Prazo de validade mínimo: 02 meses
á partir da data de recebimento. Embalagem de 250g.
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA: Farinha de
soja desengordurada transgênica, acondicionada em
embalagem primária de plástico atóxico transparente,
com respectiva informação nutricional, validade e lote. NUTRIMAIS
Embalagem secundária de plástico resistente. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 400g.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
A empresa EMPRESA CFS COMPRE FÁCIL SUPERMERCADO LTDA – CNPJ:
02.594.348-0001-80 não entregou as amostras dos gêneros alimentícios no prazo
estipulado do Lote (02), para compor o cardápio para alimentação escolar da rede
municipal de ensino para o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
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Marta Kathiuska Silva Santos Carvalho
Nutricionista RT– CRN 5 – 4364

Janaína Cruz Santos
Nutricionista QT– CRN 5 – 7534

Aline Barreto Mota
Nutricionista QT– CRN 5 – 7957

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista QT– CRN 5 – 5706

